
BẢNG ĐIỀU TRA VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA  NHÂN VIÊN TẠI CÔNG 

TY 

Xin chào Anh/Chị, 

  Để thu thập số liệu sơ cấp sử dụng cho luận văn tốt nghiệp, tôi làm khảo sát này. Những 

đánh giá của anh/chị rất cần thiết cho luận văn của tôi. Tôi xin cam đoan bảo mật toàn bộ 

thông tin khảo sát và chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu. 

Trân Trọng cảm ơn! 

 Liên hệ Nhóm MBA ĐH Bách Khoa HCM : Viber/zalo  Chat 

http://facebook.com/hoidapSPSS/. Email: hotrospss@gmail.com . Website: 

http://phantichspss.com/lien-he-gioi-thieu   Để được:  

1. Tư vấn mô hình nghiên cứu/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về các bước làm luận văn như là: 

phân tích hồi quy, phân tích nhân tố, Cronbach’s Alpha... trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, 

AMOS.   

2. Cung cấp/chỉnh sửa số liệu khảo sát phù hợp với bảng câu hỏi của bạn để chạy ra kết quả có ý 

nghĩa thống kê. 

 

Phần 1 . Thông tin chung về đối tượng khảo sát 
Anh/chị vui lòng đánh dấu � vào lựa chọn phù hợp) 
1. Giới tính � Nam � Nữ 
2. Độ tuổi � ≤ 30tuổi � 31 – 39 tuổi 

� 40- 49 tuổi � ≥ 50 tuổi 
2. Thâm niên công tác � < 1 năm � 1 - 3 năm 

� > 3 – 5 năm  

3. Trình độ chuyên môn � Lao động phổ thông � Trung cấp 

� Cao đẳng � Đại học 

� Trên Đại học  

4. Chức danh công việc 
hiện tại 

� Lãnh đạo doanh nghiệp � Lãnh đạo các phòng/ban 

� Anh/chị  � Công nhân 
5. Mức thu nhập hiện tại � < 3 triệu � 3 – < 6 triệu 

� 6- 9  triệu � > 9 triệu 
6 Tình trạng hôn nhân � Độc thân                � Có gia đình 

 



Phần 2: Nội dung khảo sát: Xin anh/chị cho biết mức độ đồng ý của mình về các 

phát biểu sau đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô số mà anh/chị cho là phản ánh đúng 

nhất ý kiến của mình trong các câu hỏi, tương ứng theo mức độ: 

(1)  = Rất không đồng ý  (2)  = Không đồng ý   (3)  = Tạm đồng ý (4)  = Đồng ý (5)  = Rất 

đồng ý 

STT Các nhân tố 

Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

1 
Công ty có trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ, bảo hộ lao động 
nơi làm việc. (LV1)           

2 Điều kiện làm việc và sống tại nhà xưởng vệ sinh sạch sẽ.(LV2)           

3 Điều kiện làm việc đảm bảo an toàn lao động cho anh/chị.(LV3)           

4 Anh/chị không lo bị mất việc ở công ty.(OD1)           

5 Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả.(OD2)           

6 Công ty luôn tạo điều kiện cho anh/chị phát triển tay nghề.(DT1)           

7 
Công ty luôn tạo cơ hội cho anh/chị thăng tiến và phát 
triển.(DT2)           

8 Anh/chị biết điều kiện cần để phát triển.(DT3)           

9  Anh/chị tự hào về thương hiệu công ty(VH1)           

10 
 Anh/chị thấy văn hóa công ty phù hợp yêu thích văn hóa công 
ty (VH2)           

11 Công ty có chiến lược phát triển bền vững(VH3)           

12 Đồng nghiệp phối hợp với nhau làm việc tốt(DN1)           

13 
Đồng nghiệp thường san sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ trong công 
việc(DN2)           

14  Đồng nghiệp thoải mái vui vẻ, hòa đồng(DN3)           

15 Tiền lương được trả xứng đáng với công sức anh/chị bỏ ra(TL1)           

16 
Lương có đảm bảo được cuộc sống của người lao động và gia 
đình(TL2)           

17 
Chính sách khen thưởng có kịp thời, rõ ràng và công khai, minh 
bạch(TL3)           

18 
Chế độ phúc lợi có đa dạng và đúng đối tượng lao động được 
hưởng(TL4)           

19 
Chế độ phúc lợi, lương, thưởng  trả đúng thời hạn và thỏa 
đáng.(TL5)           

20 
Chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi thực sự quan tâm tới 
anh/chị hay.(TL6)           



21 
Được quyền quyết định một số công việc phù hợp với năng lực 
của anh/chị(TC1)           

22 Được tham gia vào việc lập kế hoạch sản xuất(TC2)           

23 Anh/chị được phân chia công việc hợp lý(TC3)           

24 
Anh/chị được tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến 
công việc của mình.(TC4)           

25 Lãnh đạo đánh giá thành tích anh/chị công bằng và có ghi nhận           

26 
Lãnh đạo có giúp đỡ và hỗ trợ anh/chị hoàn thành tốt công việc 
được giao(LD1)           

27 
Lãnh đạo có cung cấp thông tin phản hồi giúp anh/chị cải thiện 
hiệu suất công việc.(LD2)           

28 
Lãnh đạo luôn bảo vệ quyền lợi cho anh/chị và tin tưởng khả 
năng của anh/chị(LD3)           

29 Anh/ chị cảm thấy hứng thú khi làm công việc hiện tại (ĐL1) 

30 
Anh/chị thường làm việc với tâm trạng tốt, vui vẻ lạc 
quan.(ĐL2) 

31 
Anh/chị đánh giá cao các chính sách động viên khuyến khích 
của công ty.(ĐL3) 

32 
Anh/chị sẵn sàng hi sinh quyền lợi bản thân để đạt thành tích tốt 
trong công việc.(ĐL4) 

 
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


